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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 32/2014 konané dne 9. prosince 2014

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D, Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek 
Skalický, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová  

Omluveni:

Hosté: 

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického ověřovatelem 

zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 12. 2014

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.6, 2.7, 11.3, 11.4
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Marka Skalického 
ověřovatelem zápisu
Návrh usnesení: 1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – (Sekyra)
Návrh usnesení: 1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – (Skalický)

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 31/2014 ze dne 25. 11. 2014
Nikdo nevznesl připomínku.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 31/2014 ze dne 25. 11. 2014
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemků – parcela č. 344, část parcely č. 920 a část parcely č. 431/3 k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice 
Na základě Kupní smlouvy ze dne 17. 3. 2014 nabyli manželé Ing. M. K. B., bytem Družstevní čp. 342, 
Nehvizdy a Ing. H. K., bytem Lúka čp. 246, Lúka, Slovensko do podílového vlastnictví (každý jednou 
ideální polovinou) rekreační chatu č. ev. 053 Sedlčánky.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků st. p. č. -344, 
zastavěná plocha, společný dvůr, o výměře 37 m², části pozemku p. č. 920 – označena dílem „b“, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m², z celkové výměry 24 m², a části pozemku p. č. 431/3 –
označena dílem „c“, lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22775 m² (celková plocha 
pronajímaných pozemků - 62 m²), vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu minimálně 50,-
Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem užívání pozemku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Nájemní smlouva 
V souvislosti se změnou vlastníka id ¼ domu č. p. 299, ul. Křižíkova, Čelákovice, z pana J. Z. na Bc. 
A. P., DiS., se RM předkládá ke schválení návrh Nájemní smlouvy na pozemek st. p. č. -1782 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a spoluvlastníky rodinného domu č. p. 299 P. B., Čelákovice, R. J., 
Praha 9, E. K., Čelákovice, Bc. A. P. DiS., Čelákovice, a M. R., Čelákovice, jako nájemci, na pozemek 
st. p. č. -1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za cenu 5.120,-Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 LUMIRA, s.r.o., provozovna Masarykova ulice č. p. 226, Čelákovice 
Podnikatel Pan R. P., bytem Lysá n. L., požádal za Sdružení podnikatelů LUMIRA o prodloužení 
Nájemní smlouvy či uzavření nové Nájemní smlouvy na dobu neurčitou, celého objektu, na adrese 
Masarykova ulice, č. p. 226, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor 
sloužících k podnikání mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a L. L., Brandýs n.L., M. L., 
Brandýs n.L. a R. P., Lysá n.L., jako nájemci, na pozemky st. p. č. -451/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 763 m², s budovou č.p. 226, st. p. č. -451/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m², 
s budovou garáže, a pozemek p. č. 452 – zahrada, o výměře 628 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 245.406,- Kč/rok + DPH, s účinností od 
1. 1. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4 Smlouva o výpůjčce č. 10/2014 – „Sádrová busta T. G. Masaryka“ 
Předkládáme RM k projednání Smlouvu o výpůjčce č. 10/2014 mezi MM v Čelákovicích jako 
půjčitelem a Městem Čelákovice jako vypůjčitelem na sbírkový předmět „Sádrová busta T. G. 
Masaryka“ inv.č. H 106835. Busta bude umístěna v zasedací místnosti 1. patra historické budovy 
radnice.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o výpůjčce č. 10/2014 mezi 
Městským muzeem v Čelákovicích jako půjčitelem a městem Čelákovice jako vypůjčitelem na sbírkový 
předmět „Sádrová busta T. G. Masaryka“ inv.č. H 106835, na dobu do 31. 12. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2.5 Pronájem pozemků st.p.č. 148, st.p.č. 92/2 a p.č. 24/3, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice
Zastupitelstvo města č. 29 pod bodem 204 odmítlo přednostní odkup budov umístěných na pozemcích 
města -  st.p.č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, st.p.č. 92/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 9 m2 a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře 328 m2, vše 
v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.5.1 RM revokuje usnesení č. 30/2014/2.1 ze dne 12. 11. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků st. p. č. -148 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, st. p. č. 92/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
9 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 328 m2, vše v k.ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, na dobu určitou – do 31. 12. 2022, s výpovědní dobou 12 měsíců, 
za minimální cenu 30,- Kč/m2/rok, za účelem užívání objektu č.p. 105 v k.ú. Záluží u Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Pachtovní smlouva – ZEMOS-AGRO Sedlčánky – využití pozemků pro zemědělskou výrobu
Radě města se předkládá Pachtovní smlouva, uzavřená mezi ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělskou a obchodní a.s., se sídlem Jiřinská 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, jako pachtýřem 
a Městem Čelákovice, jako propachtovatelem, k užívání a požívání pozemků pro zemědělskou 
výrobu.
Tento bod bude projednán na příští RM

2.7 Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 24. 9. 1998
Dne 24. 9. 1998 byla s RNDr. M. C. sepsána Nájemní smlouva, kde předmětem nájmu jsou pozemky 
ve vlastnictví města v k. ú. Sedlčánky, pronajaty firmě EREBUS za účelem těžby, úpravy, zpracování 
a transportu štěrkopísku a k případnému využití k zemědělským účelům. Následně byl sepsán 
Dodatek č. 1, ve kterém byl pronájem rozšířen o další pozemky.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 
24. 9. 1998 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a RNDr. M. C. - EREBUS, Lysá nad 
Labem, jako nájemcem, který ukončuje smluvní vztahy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Mateřská škola Přístavní - souhlas s nabytím účelově neurčeného peněžního daru 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 žádá ve smyslu § 39b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, o souhlas zřizovatele k přijetí účelově neurčeného 
finančního daru.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově neurčeného finančního 
daru výši 2.000,- Kč Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, od paní K. B., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Mateřská škola Přístavní  - souhlas s použitím prostředků rezervního fondu 
Mateřská škola Přístavní žádá o souhlas zřizovatele s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 
256 tis. Kč. Použití prostředků rezervního fondu navazuje na tříletou daňovou úlevu, která byla 
uplatněna MŠ Přístavní v letech 2011, 2012, 2013. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím prostředků rezervního fondu 
Mateřské školy Přístavní ve výši 256.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.3 Mateřská škola Rumunská  - souhlas s použitím prostředků rezervního fondu 
Mateřská škola Rumunská žádá o souhlas zřizovatele s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 
30 tis. Kč. Použití prostředků rezervního fondu navazuje na tříletou daňovou úlevu, která byla 
uplatněna MŠ Rumunská v letech 2011, 2012, 2013. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím prostředků rezervního fondu 
Mateřské školy Rumunská ve výši 30.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Mateřská škola J. A. Komenského - souhlas s použitím prostředků rezervního fondu 
Mateřská škola J. A. Komenského žádá o souhlas zřizovatele s použitím prostředků rezervního fondu 
ve výši 236 tis. Kč. Použití prostředků rezervního fondu navazuje na tříletou daňovou úlevu, která byla 
uplatněna MŠ J. A. Komenského v letech 2011, 2012, 2013. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím prostředků rezervního fondu 
Mateřské školy J. A. Komenského ve výši 236.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Městské muzeum – navýšení příspěvku na provoz
Ředitel městského muzea žádá o navýšení příspěvku muzea o 210 tis. Kč na zabezpečení úhrady 
nákladů soudních řízení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz Městského muzea v Čelákovicích o 210.000,- Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.6 Manželé V.  - žádost o udělení výjimky z Dohody 49425/2004
Manželé V. v roce 2004 koupili stavební parcelu č. p. 494/25 v lokalitě Sedlčánky – jih. Podle dohody 
49425/2004 poskytli městu částečně vratný příspěvek na budování TI v uvedené lokalitě ve výši 340 
tis. Kč. 
Návrh usnesení: RM konstatuje, že ve věci manželů V., Praha 10, o udělení výjimky 
z Dohody č. 49425/2004 o příspěvku stavebníka na budování technické infrastruktury v lokalitě 
Sedlčánky - jih bylo již rozhodnuto usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 27/2014/122 ze dne
27. 2. 2014 a odkazuje na toto usnesení. Podmínkou k započetí splácení vratné části příspěvku je 
podle této dohody postavení a zkolaudování rodinného domu (souhlas s užíváním domu) na stavební 
parcele st. p. č. 494/25 v k.ú. Sedlčánky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.7 Pracovní skupina pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky 
příspěvkových organizací města
Vytvoření pracovní skupiny vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných obcí. 
Návrh usnesení: RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q) č. zákona 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro 
schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2014 ve složení:
Ing. Josef Pátek  - předseda, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Petr Studnička, Ing. Karel Majer, 
Ing. Tomáš Bartoš - členové.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Studnička, Pátek, Opa)
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Revokace usnesení RM a schválení Smlouvy o Dílo na plnění Veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Dostavba komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“
V původní Smlouvě o Dílo v článku III. byl zhotovitelem nejednoznačně doplněn termín dokončení 
Veřejné zakázky „Dostavba komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“. Nedostatečnou kontrolou 
úřednicí ORM, která má tento projekt na starosti, rada schválila Smlouvu v této podobě. Na chybu se 
přišlo před podpisem Smlouvy. Nyní je radě překládáno opravené znění.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM revokuje usnesení RM č. 30/2014/4.1.2. ze dne 12. 11. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností GESTAV, s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Dostavba komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“, za cenu 
1.044.700,24 Kč bez DPH tj. 1.264.087,30 vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění II. „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. 
Komenského – Dodatečné stavební práce“
Dne 28. 11. 2014 bylo v souladu s usnesením RM č. 31/2014/4.5.3. zahájeno jednací řízení bez 
uveřejnění na dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. 
Komenského“ dle RM odsouhlaseného soupisu dodatečných stavebních prací vč. jejich odůvodnění.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti HALKO stavební
společnost s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I, na provedení dodatečných stavebních prací „Oprava 
kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského“, podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 
za nabídkovou cenu 400.692,- Kč bez DPH tj. 484.838,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení termínu dokončení stavebních 
prací na veřejné zakázce „Oprava kanalizace a vodovodu ul. Komenského“ o 16 dnů, tj. do 12. 12. 
2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 
10-2014-16/A a č. zhotovitele 20/14 ze dne 12. 6. 2014, mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností HALKO stavební společnost s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I, jako zhotovitelem, na 
provedení dodatečných stavebních prací při realizaci „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. 
Komenského“, v celkové ceně díla 6.685.759,- Kč bez DPH, tj. 8.089.768,- Kč vč. DPH a na 
prodloužení termínu dokončení stavby o 16 dnů. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení zadávací dokumentace VZ – Dodávka a instalace elektronických indikátorů 
topných nákladů
„Dodávka a instalace elektronických indikátorů topných nákladů“ jedná se o veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávky. VZ bude zahájena odesláním výzvy k podání nabídek min. 3 uchazečům 

a zveřejněna na Profilu zadavatele.

Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky  VZ_CEL_10_2014_35 s názvem „Dodávka a instalace elektronických 
indikátorů topných nákladů“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru rozvoje města zahájit 
zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky VZ_CEL_10_2014_35 s názvem „Dodávka a instalace 
elektronických indikátorů topných nákladů“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o dotaci na provoz charitní služby v Čelákovicích na rok 2015 – Farní charita 
Neratovice
Dne 8. 10. 2014 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o dotaci na provoz charitní služby 
v Čelákovicích od Farní charity Neratovice. Farní charita Neratovice zajišťuje zdravotní a sociální péči 
u starých či nemocných občanů, kteří díky této pomoci mohou i nadále setrvat ve svém přirozeném 
domácím prostředí a mají zajištěno zabezpečení svých potřeb.
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit dotaci na provoz charitní služby na rok 2015 Farní 
charitě Neratovice ve výši 90.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Žádost o finanční příspěvek Semiramis o. s. na realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice 2015
Semiramis o. s., centrum terénních programů jako každý rok požádalo dne 20. 10. 2014 o finanční 
příspěvek na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2015.
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Semiramis o. s., na realizaci projektu 
Terénní program Čelákovice 2015 ve výši 80.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.3 Žádost o proplacení programu prevence rizikového chování školní mládeže
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice požádala dne 4. 11. 2014 o proplacení programu 
prevence rizikového chování školní mládeže realizovaného v rámci projektu “Sám sebou v roce 2014“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplacení faktur za program prevence 
rizikového chování školní mládeže v celkové částce 19.120,- Kč Základní škole Kostelní 457, 
Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.4 Žádost o finanční příspěvek – Český červený kříž
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu 
s prováděnými platbami v průběhu roku 2014, schválila Bytová a sociální komise z položky ostatní 
případné humanitární příspěvky na svém jednání dne 25. 11. 2014 finanční podporu ve výši 2 x 500,-
Kč pro Český červený kříž – dárci krve. Tento příspěvek měl být použit na akce pořádané pro dárce 
krve.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční podporu z humanitárního fondu 
z položky ostatní případné humanitární příspěvky, ve výši 2 x 500,- Kč Českému červenému kříži, 
Oblastní spolek Mělník a Praha – východ na akce pořádané pro dárce krve.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Oceněným dvěma občanům města poděkuje starosta města.
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5.5 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu Občanského poradenství 
jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v roce 2015 – Respondeo, o. s. 
Dne 20. 11. 2014 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
realizaci projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 
v roce 2015 v Čelákovicích.  
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek pro rok 2015  Respondeo, o.s.
Nymburk ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Odbor OSVaZ připraví dotazník ve věci zpětné vazby pro klienty činnosti Respondeo, o.s. v termínu 
do 31. 12. 2014. Radní Ing. Choura předloží dotazník k projednání na Bytové a Sociální komisi.

5.6 Žádost o schválení nákupu čteček čárového kódu k programu Pečovatelská služba pro 
pečovatelky
RM se předkládá žádost o schválení nákupu čteček pro pečovatelky.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr nákupu čteček čárového kódu k programu 
Pečovatelská služba pro pečovatelky za cenu 36.002,34 Kč pro Pečovatelskou službu Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.7 Žádost o schválení nákupu mandlu značky Irronnette 85.
RM se předkládá žádost o schválení nákupu mandlu Irronnette 85 pro potřeby Pečovatelské služby. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr nákupu mandlu Ironnette 85 za cenu 29.990,-
Kč pro Pečovatelskou službu Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Opa)

5.8 Projekt pronájmu telefonů pro seniory Aligator
Ing. Choura informoval RM o tomto projektu a do lednové RM připraví kompletní podkladový materiál
v této věci.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 10/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 11. 
2014
RM se předkládá Zápis č. 10/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2014 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 11. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Školské rady na základních školách 
Školská rada je orgán školy umožňující zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na správě školy.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM odvolává ve smyslu § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Zdeňku Tichou z funkce člena školské 
rady na Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, s účinností k 31. 12. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.2 RM jmenuje za zřizovatele ve smyslu § 102, odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petra Bařinu, Valentýnu 
Chourovou a Ing. Petra Studničku do školské rady na Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, 
s účinností od 1. 1. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 6.2.3 RM jmenuje za zřizovatele ve smyslu § 102, odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jindru Chourovou, 
Milenu Přívozníkovou a Ing. Petra Studničku do školské rady na Základní škole Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, s účinností od 1. 1. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Střednědobá koncepce rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na období do roku 2019 
s výhledem do roku 2023  
Koncepci rozvoje Městského muzea v Čelákovicích do roku 2019 s výhledem do roku 2023 zpracoval 
Mgr. David Eisner v návaznosti na usnesení rady města č. 13/2012 ze dne 20. 6. 2012. Dokument byl 
aktualizován ke dni 3. 12. 2014.   
Návrh usnesení: RM bere na vědomí ve smyslu § 102, odst. 2 písmeno b zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), Střednědobou koncepci rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na 
období do roku 2019 s výhledem do roku 2023, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt č. 2 v domě č. p. 1177, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkové metody. 
Vyvěšeno dne 7. 10. 2014, sejmuto dne 21. 10. 2014.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM revokuje usnesení č. 29/2014/1110 ze dne 30. 10. 2014, protože vybraný 
uchazeč přidělený byt městu vrátil.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami pro přidělování 
obecních bytů, záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 1177 na st. p. č. - 1310 v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1177. Jedná se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 
53,63 m2, sestávající z 1. pokoje 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 5,4 m2, koupelna a WC 4,05 
m2, spíž 0,9 m2, sklep 5,75 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží jedno vchodového 
dvoupodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl vybudován v r. 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě. Byt je kompletně zrekonstruován 
a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 5363,- Kč měsíčně (100,-Kč/m² měsíčně) a 
je předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovníky Q- BYTu, tel. 326 991 196. 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců 
není nijak omezen. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
„Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého čp. 1177, Čelákovice“. V obálce bude uvedena jednoznačná 
výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského 
zákoníku a Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, a identifikační údaje zájemce 
(jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je 23. 1. 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník 
si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.1.3 RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského zajistit zveřejnění usnesení RM 
č. 32/2014/8.1.2 na webu města, úřední desce a ve Zpravodaji města Čelákovic č. 01/2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.2 Byt v domě č. p. 501, Milovice – H.
Manželé E. a M. H., bytem Armádní 501/19, Milovice, požádali o posečkání s naplněním výpovědi 
z nájmu bytu. Nájemní smlouva byla platná do 15. 8. 2014. Dle informací Q-BYT Čelákovice, spol. 
s r.o., paní H. uhradila veškeré dluhy za nájemné a služby spojené s užíváním bytu, vyjma poplatku 
z prodlení.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt 
v domě č. p. 501, Milovice, ul. Armádní, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3. 2015 s manželi M. a E.
H., Milovice, za předpokladu, že nájemníci zaplatí pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 11.713,-
Kč nejpozději do 31. 12. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Byt v domě č. p. 621, Milovice – K. M. a V.
Z odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury z MěÚ Lysá nad Labem, byla předložena 
dohoda o uznání dluhu s plátkového kalendáře M. K., bytem Lesní 621, Milovice. Dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu k 31. 10. 2014 je ve výši 77.280,- Kč. 
Tento bod bude projednán na příští RM, po doplnění podkladu.

8.4 Bytová agenda
Členové bytové komise doporučují, aby výše uvedené byty dle podkladového materiálu byly nabídnuty 
veřejnosti obálkovou metodou, vzhledem k tomu, že žadatelé v seznamu uchazečů nemají o takto 
velké byty zájem z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu + složení jistoty ve 
výši trojnásobku měsíčního nájmu předem.
Tento bod bude projednán na příští RM, po doplnění podkladu.

8.5 Byt v domě č. p. 1174, Čelákovice
Manželé V. a J. G., bytem Prokopa Holého č. p. 1174, Čelákovice, požádali o prominutí kauce na byt.
Jistota činí 7 539,- Kč. 
Návrh usnesení: RM nepromíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složení jistoty na byt, v domě č. p. 1174, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice manželům V. a J. G., Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Opa)

8.6 Byt v domě č. p. 1446, Čelákovice
Pan L. Ř., bytem Rumunská čp. 1446, Čelákovice si podal žádost o společný nájem bytu.
Nájem bytu požádal rozšířit o následující osobu a v tomto případě se jedná o manželku I. Ř., která 
s manželem žije od roku 1985 na uvedené adrese. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na 
pronájem bytu o velikosti 2+1 o výměře 53,12 m² v čp. 1446, Rumunská, Čelákovice, kterým dojde ke 
změně nájemce a ke vzniku společného nájmu bytu s panem L. Ř. a I. Ř. a zároveň ukládá správci
bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít novou Nájemní smlouvu v termínu do 31. 12.
2014.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Byt v domě č. p. 1447, Čelákovice
Paní M. P., bytem Rumunská 1447, Čelákovice, požádala o společný nájem bytu. Nájem bytu 
požádala rozšířit o následující osobu a v tomto případě se jedná o její vnučku R. S., která s ní žije ve 
společné domácnosti od 1. 10. 2011 na uvedené adrese.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na 
pronájem bytu o velikosti 2+1 o výměře 54,22 m² v čp. 1447, Rumunská, Čelákovice, kterým dojde ke 
změně nájemce a ke vzniku společného nájmu bytu s paní M. P. a R. S. a zároveň ukládá správci 
bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít novou Nájemní smlouvu v termínu do 31. 12. 
2014.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.8 Byt v domě č. p. 501, Milovice 
Paní M. V., bytem Armádní 501, Milovice, požádala o prodloužení Nájemní smlouvy k bytu. Nájemní 
smlouva je platná do 31. 12. 2014. Paní V. dluží 24.995,- Kč za nájemné a služby spojené s užíváním 
bytu.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové Nájemní smlouvy na 
pronájem bytu v čp. 501, Armádní, Milovice na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31. 3. 2015 s paní M. V., 
Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen dluh za nájem ve výši 24.995,- Kč nejpozději do 31. 12. 
2014.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Byt v domě č. p. 1628, Čelákovice 
Manželé M. a V. F., byt, ul. Na Stráni čp. 1628, Čelákovice, si požádali o odpuštění penále ve výši 
898,- Kč. Dle podkladů Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o. dluží za rok 2013 částku 12.975,- Kč. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.   
Tento bod bude projednán na příští RM, po doplnění podkladu.

8.10 Výměna bytů 
Pani A. H., bytem 2+kk, Komenského čp. 1646, Čelákovice a manželé J. a T. M., bytem o velikosti 
1+1, Armádní čp. 501, Milovice si podali žádost o výměnu bytů. Důvodem výměny je věk paní H., jejíž 
byt se nachází ve čtvrtém podlaží bez výtahu a snížení nákladů na bydlení.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výměnou bytů v č. p. 1646, ul. 
Komenského, Čelákovice, a v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, mezi paní A. H., Čelákovice, a manželi 
J. a T. M., Milovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Odměna pro ředitele Technických služeb Čelákovice
Technické služby Čelákovice se v roce 2014 zajišťovaly kromě svých běžných povinností, i realizaci 
některých investičních akcí z rozhodnutí vedení města. Dále se TS pod vedením p.Turka podílely na 
zajištění významných kulturních akcí pořádaných městem nebo jeho organizacemi na náměstí 
i v areálu škol a u městského muzea k plné spokojenosti pořádajících.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu pro ředitele Technických služeb
Čelákovice, pana Karla Turka, ve výši dle přiloženého podkladu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.1.2 RM ukládá vedoucí OŽP připravit na jednání RM v lednu 2015 kompletní 
materiál stavby Street Workoutových hřišť včetně zadávací dokumentace veřejné zakázky, Smluv 
o dílo, fakturace, záznamu o stavbě a vyhodnocení bezpečnosti posilovacích prvků.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Městský stadion – harmonogram
Město Čelákovice je většinovým vlastníkem pozemků v areálu Městského stadionu. V souvislosti 
s chystaným přijetím dotace TJ Spartak Čelákovice od MŠMT na rekonstrukci stadionu, přijala RM 
dne 23. 6. 2014 usnesení č. 17/2014/708, kterým vypovídá Nájemní smlouvu dosavadního nájemce 
pozemků SK UNION Čelákovice.
Návrh usnesení: RM pověřuje místostarostu I, Ing. Miloše Sekyru, zajištěním právního posouzení 
postupu, přípravy a realizace projektu „REKO AS.“ 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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11.3 Povodňová komise města Čelákovic
Město Čelákovice má zpracovaný Povodňový plán z roku 2011, který je základním dokumentem 
ochrany před povodněmi. Slouží povodňové komisi ke koordinaci zabezpečovacích a záchranných 
činností na území města. V souvislosti se změnou vedení města je předložena aktualizace a potvrzení 
členů komise.
Návrh usnesení: 11.3.1 RM zřizuje s účinností od 10. 12. 2014 Povodňovou komisi s počtem 9 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.3.2 RM jmenuje za předsedu Povodňové komise Ing. Josefa Pátka a za 
místopředsedu Ing. Miloše Sekyru.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.3.3 RM jmenuje členy Povodňové komise Karla Turka, Milana Lercha, Radka 
Fedačka, Jiřího Hanzla, Ing. Jaroslava Jelínka, Ing. Jindřicha Týče, Zuzanu Mutínskou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.3.4 RM určuje tajemnicí Povodňové komise Romanu Liscovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.4 Darovací smlouva na vydraženou sochu „Kamenný mužíček“
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení RM č.28/2014/1097 ze dne 13. 10. 2014 a požaduje, 
z důvodů bezpečnosti, okamžité odstranění sochy „Kamenný mužíček“ z areálu Městského domu dětí 
a mládeže v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

RM považuje přijetí jedné sochy pro město Čelákovice z dřevosochařského sympozia 2014 
za dostatečné.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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